ประกาศโรงเรียนร่องคา
เรื่อง ขายทอดตลาดโรงอาหารโรงเรียนร่องคา
------------------------ด้วย โรงเรียนร่องคามีความประสงค์จะดาเนินการขายทอดตลาด โรงอาหารโรงเรียนร่องคา
ที่หมดความจาเป็นในการใช้งาน จานวน 1 รายการ ราคากลาง 50,800.00 บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยบาท
ถ้วน) โดยมีรายละเอียดและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมเสนอราคา
1.1 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
1.2 ผู้เข้ารวมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.3 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคาชี้แจงรายละเอียด
1.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
1.5 ......................................
2. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การขายทอดตลาด
2.1 การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนี้ โรงเรียนร่องคาจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
ราคารวม
2.2 โรงเรียนร่องคาขอสงวนสิทธิที่จะไม่ตกลงขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าวก็ได้ หากยังไม่มีผู้เข้าร่วม
เสนอราคาให้ราคาอันสมควร หรือเห็นว่าอาจมีกรณีที่มีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมเสนอราคา หรือเห็นว่า
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคามีการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนร่องคา
อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ก็ได้
2.3 ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจาไว้ร้อยละ สามสิบ (30%) ของราคาที่เสนอ และต้อง
ชาระเงินส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันที่ โรงเรียนร่องคา บอกรับราคา หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว โรงเรียนร่องคา จะริบเงินมัดจาทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากโรงเรียนร่องคา จะต้องดาเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผล
การเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ากว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้อง
ยินยอมชาระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
2.4 ผู้ ช นะการเสนอราคาต้ อ งเป็นผู้ รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับภาษีแ ละค่ า ใช้จ่ ายต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากโรงเรียนร่องคา ไม่ได้
2.5 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดาเนิ นการขนย้ายพัสดุออกไปจากโรงเรียนร่องคา ภายใน 20 วัน
ทาการ (ยี่สิบวัน) นับแต่วันที่ชาระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดาเนินการขน
ย้ายพัสดุภายในระยะเวลาที่กาหนด โรงเรียนร่องคา สงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุ

-2ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทาการขนย้ายแทน เว้นแต่ใน
กรณีมีเหตุผลและความจาเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการขนย้ายแทนได้ โดย
จะต้องมีเอกสารการมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อโรงเรียนร่องคา ณ วันที่ดาเนินการขนย้ายด้วย
3. กาหนดการขายทอดตลาด
3.1 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ใน
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนร่องคา อาคาร 2
3.2 ผู้เข้าร่วมการเสนราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน 2562
เวลา 11.00 ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนร่องคา อาคาร 2 โดยต้องนาสาเนาบัตรประชาชน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดาเนินการขายทอดตลาดของ โรงเรียนร่องคา และนาต้นฉบับ
มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาลงทะเบียน โรงเรียนร่องคา จะไม่รับผู้เข้าร่วม
การเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดาเนินการพิจารณาผลการเสนอราคา ในเวลา 14.00 – 15.00
น. เป็นต้นไปประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น.
ผู้สนใจ สามารถติดต่อ..(ขอรับเอกสารการขายทอตลาด/ขอซื้อเอกสารขายทอดตลาด ในราคาชุดละ 100
บาท) ณ โรงเรียนร่องคา ได้ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง 15.30 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 714 9195 ในวัน
และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ rks.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายเทอดเกียรติ ขันธ์พิมูล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนร่อคา

เอกสารการขายทอดตลาด เลขที่ 1/2562
ตามประกาศ โรงเรียนร่องคา ลงวันที่ 18 เมษายน 2562
ด้วย โรงเรียนร่องคา ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้เรียกว่า โรงเรียน มีความประสงค์จะขายทอดตลาดโรงอาหาร
โรงเรียนร่องคา ที่หมดความจาเป็นในการใช้งาน จานวน 1 รายการ โดยมีราคากลาง 50,800.00 บาท
(ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยมีข้อกาหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด
1.1 รายการพัสดุที่จะขายทอดตลาด คือ อาคารโรงอาหารโรงเรียนร่องคา
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา
2.1 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
2.2 ผู้เข้ารวมเสนอราคาต้องเป็นผู้ไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้ารับฟังคาชี้แจงรายละเอียด
2.4 ผู้เข้าร่วมเสนอราคาต้องเป็นผู้มีรายชื่อในการเข้าร่วมประมูล
3. หลักฐานการเข้าร่วมการเสนอราคา
ผู้เข้าร่วมการเสนอราคาต้องนาเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ มาแสดงต่อ โรงเรียน ในวันที่ลงทะเบียน
เข้าร่วมเสนอราคา
3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล
1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจลงนาม
3) สาเนาหนังสือมอบอานาจที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้มีอานาจ มอบ
อานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน
3.2 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และต้นฉบับ
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
4. เงื่อนไขการเสนอราคา
4.1 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด
ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 โรงเรียนร่องคา
4.2 ผู้เข้าร่วมการเสนอราคา ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการยื่นซองใบเสนอราคา ในวันที่ 22 เมษายน
2562 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 2 โรงเรียนร่องคา โดยต้องนาสาเนาบัตร
ประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องมามอบให้แก่เจ้าหน้าที่ดาเนินการขายทอดตลาดของ โรงเรียนร่องคา และนา
ต้นฉบับ มาแสดงเพื่อประกอบการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาลงทะเบียนข้างต้นแล้ว โรงเรียน
ร่องคา จะไม่รับผู้เข้าร่วมการเสนอราคาเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และจะเริ่มดาเนินการพิจารณาผลในเวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป
4.3 .....
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4.3 เมือ่ โรงเรียนร่องคา พิจารณาให้ผู้เข้าร่วมการเสนอรายใดเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ห้ามไม่ให้ผู้
ชนะการเสนอราคาถอนการเสนอราคา โดยเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการขายทอดตลาดแล้ว ผู้ชนะการเสนอราคาต้อง
ลงลายมือชื่อยืนยันการเสนอราคาต่อผู้แทนของโรงเรียนร่องคา
4.4 ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องวางเงินมัดจาไว้ร้อยละ 30 (สามสิบ) ของราคาที่เสนอ และต้อง
ชาระเงินส่วนที่เหลือภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันที่ โรงเรียนร่องคาบอกรับราคา หากพ้นกาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว โรงเรียนร่องคา จะริบเงินมัดจาทั้งหมด และขอสงวนสิทธิที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ จานวน 1 รายการ
ให้แก่ผู้ชนะการเสนอราคา และหากโรงเรียนร่องคา จะต้องดาเนินการขายทอดตลาดครั้งใหม่ และปรากฏว่าผล
การเสนอราคาในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ได้ราคาต่ากว่าการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้ชนะการเสนอราคาต้อง
ยินยอมชาระเงินส่วนที่ขาดในทันที หรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
4.5 ผู้ ช นะการเสนอราคาต้ อ งเป็นผู้ รั บผิ ดชอบเกี่ยวกับภาษีแ ละค่ า ใช้จ่ ายต่า ง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับพัสดุที่ขายทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใด ๆ จากโรงเรียนร่องคาไม่ได้
4.5 ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดาเนินการขนย้ายพัสดุออกไปจากโรงเรียนร่องคา ภายใน 20 วัน
ทาการ นับแต่วันที่ชาระค่าพัสดุไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือวันที่ได้รับแจ้ง แล้วแต่กรณี หากไม่ดาเนินการขนย้ายพัสดุ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โรงเรียนร่องคาสงวนสิทธิที่จะริบเงินค่าพัสดุ
ผู้ชนะการเสนอราคาต้องไม่มอบหรือโอนสิทธิให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นกระทาการขนย้ายแทน
เว้นแต่ในกรณีมีเหตุผลและความจาเป็น ผู้ชนะการเสนอราคาสามารถมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการขนย้าย
แทนได้ โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงต่อโรงเรียนร่องคา ณ วันที่ดาเนินการ
ขนย้ายด้วย
5. หลักเกณฑ์ในการและสิทธิในการพิจารณา
5.1 การพิจารณาผลการขายทอดตลาดในครั้งนีโ้ รงเรียนร่องคา จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์
ราคารวม
5.2 โรงเรียนร่องคา สงวนสิทธิจะไม่พิจารณาของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
1) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อเข้ารับฟังการชี้แจง
รายละเอียดและตรวจดูพัสดุที่จะขาย ตามข้อ 4.1
2) ไม่ปรากฏรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรายชื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการ
เสนอราคา ตามข้อ 4.2
5.3….

-35.3 โรงเรียนร่องคา ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ ที่จะไม่ขายทอดตลาดพัสดุ หากเป็นราคาที่ไม่เหมาะสม หรือ
เห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเห็นว่ามีผู้เข้าร่วมเสนอราคารายใดกระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือจะยกเลิกการดาเนินการขายทอดตลาดเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนร่องคา ถือเป็นการสิ้นสุด ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
มิได้
5.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อโรงเรียนร่องคา ในภายหลังว่าผู้ชนะการเสนอราคา กระทาการ
อันเป็นการสมยอมราคากันของผู้เข้าร่วมการเสนอราคา หรือเป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม โรงเรียนร่องคา มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าวและอาจพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นมิให้เข้าร่วมการเสนอราคาขายทอดตลาดในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของโรงเรียนร่องคา ที่จะ
ฟ้องร้อง ดาเนินคดี เรียกค่าเสียหาย (ถ้ามี) จากผู้เสนอราคารายนั้น
6. อัตราค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคา ไม่ทาการขนย้ายพัสดุออกไปตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 4.4
โรงเรียนร่องคา มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน ของราคาพัสดุที่ประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของ
โรงเรียนร่องคาที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการขายทอดตลาด และ/หรือ การยกเลิก
การขายทอดตลาดในครั้งนี้
7. การปรับประกันความชารุดบกพร่อง
ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ชนะการเสนอราคา ต้องดาเนินการรื้อ
ถอนพัสดุที่ขายทอดตลาด ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องในทรัพย์สินของโรงเรียน
ร่องคา อันเกิดจากการรื้อถอนในครั้งนั้น ซึ่งหากมีความชารุดบกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่
จะชาระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายในระยะเวลา 15 วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก
โรงเรียนร่องคา
8. การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างระยะเวลาการขนย้ายพัสดุ ผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจต้องพึงปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

